Automatische herkenning van uw bestelling op basis van mapnamen
1.

U maakt een hoofdmap aan (vb: order 20 juni 2011). Deze map is enkel voor uw eigen gemak, zo
kunt u de orders uit elkaar houden.

2.

In deze map maakt u per (verschillend) aantal, oppervlak en formaat een submap aan. De exact te
gebruiken mapnamen staan in onderstaand overzicht. 			

Alle afbeeldingen in deze
map worden dus 1x op
50x75 Canvas afgedrukt

3.

In deze mappen plaatst u de foto’s die u afgedrukt wilt hebben. Als u een foto zowel op 10x15 als
op een ander formaat afgedrukt wenst te hebben, dient u deze in beide mappen te plaatsen door
het bestand te kopiëren.

4.

Wanneer u deze mappen in de bestelling sleept, krijgt u per formaat de foto’s te zien. Zoals u ziet
staan er geen rode teksten meer bij en is de gehele map toegevoegd aan uw kassabon. Staan deze
er wel, dan heeft u wellicht een tikfout gemaakt in uw mapnaam.  De benaming van de mappen is
hoofdletter onafhankelijk. U kunt dus zowel Canvas gebruiken als canvas.
MAPNAMEN VOOR AUTOMATISCHE HERKENNING
Standaardafdrukken (Glans/Mat/Pearl)*

Ilford Zwart-Wit (Glans/Mat)

[“Aantal x” “formaat” “oppervlak” ]

[“Aantal x” “formaat” BW “oppervlak”]

1x 10x15 Glans

1x 13x19 BW Glans

1x 13x18 Glans

1x 20x30 BW Glans

1x 15x22 Glans
1x 20x30 Glans

Canvassen

1x 30x45 Glans

[“Formaat” + “Canvas”]

1x 40x60 Glans

30x30 Canvas

1x 50x75 Glans

30x40 Canvas

1x 60x90 Glans

30x50 Canvas etc.

1x 70x105 Glans
1x 76x115 Glans

Schoolfotosets (Glans/Mat)

1x 76x200 Glans

[“Aantal x” “SET” “Oppervlak”]

1x 76x300 Glans

A Mat

1x 76x400 Glans

B Mat
C Mat
D Mat

* Ook foto’s die u zelf in andere

E Mat

verhoudingen heeft opgemaakt, kunt u in

F Mat

de betreffende mappen plaatsen. Zet

GMat

bijvoorbeeld een 20x20 afdruk in de map

H Mat

20x30.

I Mat

